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Jaarverslag 2019 van Stichting Zwanenhof Vieringen 

 
Algemeen 
Dat 2019 in de tweede helft een uiterst bewogen jaar zou worden voor onze stichting, 
hadden we van tevoren niet kunnen bedenken.                                                                                
Het bericht in oktober over het faillissement van de Zwanenhof heeft ons en het personeel 
van de Zwanenhof overvallen. Voor ons als Stichting Zwanenhof Vieringen (SZV) betekende 
het dat we vanaf dat moment op zoek moesten naar andere locaties voor onze maandelijkse 
vieringen. Met de bereidwillige medewerking en gastvrijheid van verschillende locaties in 
Twente, zijn we erin geslaagd alle vieringen door te laten gaan. 

 

Bestuurlijke ontwikkelingen. 
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. In december waren Ina van de 
Bunt - Koster en Elly Roelink - Ottenschot aftredend maar beiden zijn, conform de statuten 
herbenoemd voor een periode van drie jaar.                                                                                                                                                              
In 2019 heeft het bestuur acht keer vergaderd. 

 

Beleid 
In verband met het faillissement van de Zwanenhof,  heeft het bestuur in oktober een 
werkgroep benoemd met de opdracht om op korte termijn locaties te zoeken voor onze 
vieringen, maar ook uit te zien naar mogelijke locaties op langere termijn, indien dit nodig 
zal zijn.   Zie verderop “werkgroep locatie zoeken”                                                                                                                                                                                                 
Verder is, in overleg met de Kerngroep, besloten om het onderscheid tussen klankbord-
bijeenkomst en evaluatiebijeenkomst te laten vervallen en één keer per jaar -aansluitend 
aan een viering in het voorjaar- een evaluatiebijeenkomst te houden.  

   

Evaluatiebijeenkomst maart 2019  
“Wat gaat goed en wat kan beter?” is het uitgangspunt van deze evaluatie. 
Er wordt vastgesteld dat de inbreng van de bezoekers middels het vertellen van eigen 
ervaringen en tijdens de voorbereiding van een viering van groot belang is. Er wordt niet 
gevraagd aan diegenen die meehelpen voor te bereiden om ook mee voor te gaan of een 
actieve rol in een viering te vervullen. 
Ook worden enkele praktische zaken wat betreft voorbedennotatie, gebruik van brood en 
wijn aan de orde gesteld. 
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Het “samen vieren” en “het verbonden met elkaar” zijn twee belangrijke uitgangspunten; bij 
gebruik van twee ruimtes tijdens een viering dient daar extra aandacht voor te zijn. 
Ook komen de financiën en de noodzakelijke donaties nog aan de orde, evenals het 
samenvoegen van de samenvoeging tot een bijeenkomst van de evaluatie- en  
klankbordgroep 

 

Financiën                                                                                                                                                                               
In het voorjaar hebben de donateurs een financieel overzicht 2018 ontvangen. De financiële 
situatie van de stichting is momenteel gezond met een verantwoorde reserve voor 
eventueel slechtere tijden. Zie ook het financieel jaarverslag 2019. Het aantal donateurs is 
licht gedaald. De penningmeester Bert Meijerink werd gedechargeerd en bedankt voor zijn 
accuraatheid en betrokkenheid bij de donateurs. In voorjaar 2020 zal het bestuur , middels 
een brief, aan alle nieuwsbrief-ontvangers vragen om ook financieel bij te dragen. 

 

Werkgroep “locatie zoeken” 
Deze werkgroep is samengesteld uit twee leden van het bestuur,  Jan Morsink voorzitter en 
Gerard van Noort, twee leden van de kerngroep te weten Ina van de Bunt- Koster en Akke 
Fokje Stienstra en Gerard Driehuis vanuit het Twents Liturgie Koor. Er is een wensenlijst 
opgesteld met betrekking tot een andere locatie maar de Zwanenhof blijft de voorkeur 
houden. 
De opdracht die geformuleerd wordt is: 
#Zoek een ruimte voor de Zwanenhofvieringen, waarbij we altijd terug kunnen naar de 
Zwanenhof in het geval dat….. 
#Zoek een oplossing voor het lopende seizoen, met een optie voor de tijd daarna. 
Locatie: Intimiteit, vrijplaats, ontmoeting, spiritualiteit 
(verbindende plek v/h TLK, goede entree/trap, toiletten, koffieruimte en verwarming) 
De “Locatie-zoekgroep” is in november en december drie keer bijeen geweest en hebben 
daarnaast enkele mogelijke locatie bezocht. 

 

De Kerngroep Zwanenhofzondagen 
De Kerngroep vergaderde vijf keer. In oktober was er een ingelaste vergadering met de 
voorzitter van het bestuur SZV naar aanleiding van het faillissement van De Zwanenhof over 
de voortgang van de Zwanenhofvieringen. De samenstelling van de kerngroep bleef dit jaar 
onveranderd.                                                                                                                                                                                            
De voorjaarscyclus ging verder met de 10 geboden. De verdiepingsavond op 11 april was 
gewijd aan een deel van de filmserie de Dekaloog van Krzysztof Kieslowski .  De najaarscyclus 
had als thema: “Over schoonheid en zo meer”. De blikopener ter voorbereiding van deze 
serie was op 23 mei.                                                                                                                     De 
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voorjaarscyclus 2020 met het thema “Wonderen” werd voorbereid. De blikopener kwam, 
gezien de omstandigheden, te vervallen. 

Werkgroep logistiek 

Onder leiding van Gerard van Noort draagt deze werkgroep zorg voor de koffie en thee 
tijdens het ontmoetingsmoment na elke viering en eveneens voor de benodigde logistieke 
organisatie en gastvrijheid. 

Overzicht activiteiten 

Zwanenhofzondagen; Iedere tweede zondag van de maand, met uitzondering van de 
maanden juli en augustus, was er een liturgische viering in de kapel van de Zwanenhof tot en 
met september 2019. In verband met het faillissement waren we genoodzaakt om in 
oktober op zeer korte termijn een andere locatie te vinden; we werden gastvrij ontvangen in 
de Thaborkerk in Hengelo en in november waren we te gast in de parochiekerk te Zenderen. 
De kerstviering kon helaas niet doorgaan, maar het Twents Liturgie Koor(TLK) werd 
uitgenodigd om bij te dragen aan de kerstviering van de PKN-gemeenschap in Delden.  
Het thema van de vieringen stond in de voorjaarcyclus in het teken van de “Tien Woorden” 
en in de najaarscyclus “Over schoonheid en zo meer “.   

Samenwerkingspartners 

Het Twentsliturgie Koor ( TLK): jaarlijks heeft het bestuur een gesprek met het TLk over een 
goede afstemming en de gang van zaken in het afgelopen en komende jaar. 

Bezinningscentrum de Zwanenhof: In februari 2019 heeft het jaarlijkse gesprek met Joke 
Mijdam, directeur van de Zwanenhof, plaatsgevonden. De samenwerking verloopt prettig en 
waar nodig , proberen we elkaar van dienst te zijn. De reserveringen van de ruimtes,  de  
huurprijs,  kosten van koffie enzovoort zijn schriftelijk vastgelegd evenals gemaakte 
afspraken met betrekking tot de logistiek. Helaas is deze goede samenwerking abrupt 
geëindigd in oktober. 
 
 Media 

Nieuwsbrief en PR.:  De nieuwsbrief verscheen in 2019 drie keer en werd  vanaf oktober 
aangevuld met een aantal informatieve e-mails richting de achterban van de 
Zwanenhofvieringen. 

Website:  In verband met de ontstane situatie is de vernieuwing van de website opgeschort 

 

Jaarverslag werd vastgesteld in de bestuursvergadering van maandag 24 februari 2020.  

                                                                                                                                                                                                         

 


